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Inledning 

I den aktuella debatten om en eventuell fastighetsbubbla i Sverige där Stockholm varit 

föremål för störst oro, har bostadskonsumtionen lyfts fram under lupp. Vi tenderar att 

konsumera mer av varor och tjänster ju större konsumtionsutrymme vi har. På en knapp 

marknad kan det leda till kraftiga prisökningar och nya prisnormer. Kraftiga prisökningar är 

en av de verksamma faktorerna för spekulation.1 

 

Spekulation i fastigheter är inget nytt fenomen och de uppdagas ofta runt finansiella kriser. 

Somliga finansiella kriser har dessutom hävdats orsakats av vidlyftigt spekulerande i 

värdeökningar i denna sektor. Den senaste internationellt största finanskrisen år 2008 är ett 

exempel på en sådan. I Sverige återfinns 1990-talskrisen som ett annat exempel. Det finns ett 

flertal mindre finansiella kriser där ett kraftigt prisfall i fastigheter antingen utlöst en 

finansiell kris eller blivit effekten av en sådan.2 Samtidigt verkar sambandet mellan 

fastighetsspekulation och finansiell kris starkare ju mer omfattande den finansiella krisen är. 

Den svenska 1920-tals krisen räknas till vår tids näst största finansiella kris. I studier gjorda 

över denna kris tecknas en närmast domedagsliknande bild. Prisfall av exportvaror på runt 50 

procent uppmättes mellan åren 1920 till 1922.3 Arbetslöshet på uppemot 25 procent 

uppmättes inom vissa industrier.4 Högkonjunkturen åren innan lockade människor till staden 

vilket ledde till en starkare efterfrågan på bostäder. Trots att förutsättningarna fanns för en 

omfattande spekulationsbubbla och krasch inom fastighetssektorn tycks denna uteblivit under 

vår tids största finansiella kris.  

 

Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syftar till att undersöka om det förekom någon fastighetsspekulation vid 1920-

talskrisen och hur bostadskonsumtionen såg ut i Stockholms stad under åren 1914-1924. 

Fastighetsbranschen är en sådan sektor som verkar klarat sig relativt opåverkad av 

krisförloppet. Spekulation i fastigheter tycks helt enkelt inte förekomma runt 1920-talskrisen. 

Detta framstår närmast som en unik företeelse i modern svensk ekonomisk historia där en 

kraftig nedgång i fastighetspriser endera utlöser en finansiell kris, endera blir effekten av en 

1 Drivs huspriserna av bostadsbrist?,Boverket marknadsrapport, februari 2013, s.10.  
Se även den senare, uppmärksammade rapporten Bostadsbristen och hyressättningssystemet - ett 
kunskapsunderlag, marknadsrapport, november 2013 
2 Ett exempel är den svenska byggboomen 1896-1908 efterföljdes av en kris efter att flertalet byggherrar gjort 
konkurs vilket ledde till omfattande prisfall i fastigheter. Om detta skriver Anders Perlinge i Bubblan som sprack 
(2012).  
3 Schön (2012), s. 287. 
4 Magnusson (2002), s. 368. 
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sådan. Forskningsfrågan blir därför att försöka belysa om det förekommit en 

fastighetsspekulation eller inte. Därtill avser jag utreda vilka faktorer som påverkade 

händelseförloppet kring diskussionen om bostadskonsumtionen och bostadsproduktionen i 

Stockholm stad 1914-1924. 

 

Utgångspunkter – tidigare forskning 
Denna studie behandlar främst bostadskonsumtion och bostadsproduktion i Stockholm stad 

under åren 1914-1924 med syfte att utreda förutsättningarna för spekulation i 

bostadsbeståndet. Inflationsutvecklingen och dess inverkan på olika faktorers nominella och 

reala värden undersöks i syfte att kartlägga om sådana förändringar påverkade aktörerna på 

bostadsmarknaden i Stockholms stad under 1914-1924. För att undersöka detta tar jag hjälp 

av några nödvändiga utgångspunkter. 

 

Som ett slags yttre ramverk för min studie har jag använt mig av Schöns cykelteorier, även 

om den valda perioden 1914-1924 är avgränsad efter politiska händelser. Att jag valt 1914 

som startår för min undersökning är dels av praktiska skäl. Statistiska Centralbyrån använder 

1914 som ett av sina basår vid beräkning av prisindexeringar, vilket förenklar hanteringen av 

nominella värden för följande undersökta år i min studie. Dels innebär år 1914 startåret för 

första världskriget vilket fick stora konsekvenser för export, varutillgång och löner, vilka 

samverkade till den höga inflationen.  

 

Schön lyfter fram teorin om strukturella cykler på 40-50 år, bestående av växlingar mellan 

strukturkris, omvandling och rationalisering.5 De strukturella kriserna innehåller två kortare 

cykler benämnda som byggcykler på perioder om 15-25 år. Mitt val av tidsspann 

sammanfaller med Schöns benämning kulmination som sker 1915-1920 följt av en 

rationaliseringsperiod. Den tecknar den svenska konjunkturen som helhet, dock visar det sig 

att vissa sektorer inte följer konjunkturutvecklingen. Bostadsmarknaden och 

bostadsproduktionen är ett sådant undantag. Den har ett närmast omvänt förhållande till den 

svenska konsjunkturen under, och i viss mån åren efter, första världskriget. Orsak och verkan 

till detta fenomen hoppas jag kunna redogöra för i denna uppsats. 

 

Eli Heckscher (red.) omfattande studie Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia 

under och efter världskriget, Del 1 har tillfört förståelse för bostadsmarknaden i Sverige under 

5 Schön (2012), s.32 
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1914-1924. Där ingår ett kapitel som studerar hyresregleringens inverkan på 

bostadsmarknaden i Sverige under dess verkningstid mellan åren 1917-1923. 

Hyresregleringen kommer jag föra samman med lämplig statistik om hyresmarknadens 

tillstånd i Stockholm stad, och undersöka förhållandena mellan bostadskonsumtion och 

bostadsproduktions samband med hyresnivåer på lägenheter. Därtill kommer jag undersöka 

de konsekvenser som uppstod till följd av inlåsningseffekter på bostadsmarknaden samt 

allmännyttans roll för bostadsproduktionen. 

 

Kreditmarknadens struktur har varierat över tid, där olika aktörer haft olika stor betydelse för 

finansiering av byggprojekt. Finansieringen av bostadsproduktion under perioden 1914-1924 

skilde sig gentemot den föregående byggboomen 1896-1908.6 Då var byggherrar främst 

hänvisade till leverantörs- och privata krediter. Institutionaliseringen av kreditmarknaden gav 

bankerna en allt viktigare roll som kreditgivare, något som Mats Larsson diskuterar utförligt i 

Staten och Kapitalet. Bankerna bidrog till den omfattande aktiespekulationen genom 

egenhandel av aktier samt belåning av dessa för sin egen och kunds räkning. Knappheten på 

kreditmarknaden visade sig påverka möjligheter att finansiera byggprojekt. 

 
Spekulation i värdeökning av en tillgång speglar i grunden en framtidstro på prisutveckling. 

Denna kan grunda sig på verklig (real) värdeökning, såväl som misstro för penningvärdets 

framtida betalningsförmåga. Vissa menar att spekulation bestäms av psykologiska faktorer.7 

Inflation blir därför en avgörande faktor som föda spekulativa beteenden. Åren 1914-1924 

innefattar en sådan period, där 1915-1917 års höga vinster för svenska företag bäddade för en 

omfattande spekulation inte minst den stora haussespekulationen i aktier.8 De stora 

företagsvinsterna fick företagen att vilja genomföra stora investeringar vilket ökade den 

inhemska efterfrågan på varor och tjänster. Samtidigt ledde den så kallade avspärrningstiden, 

som tog vid åren 1917 och 1918, till svårigheter att importera råvaror. Därtill lockade höga 

priser till fortsatt export i den mån det var möjligt.9 Detta medförde också att lönerna steg, 

något som till en början medförde ökat konsumtionsutrymme men som försvagades av den 

kraftiga inflationen. Inflationen kom att födas av sig själv; ökade löner ökade efterfrågan på 

varor vilket drev upp priserna. Denna uppgångsspiral skapade en misstro mot kronans 

framtida värde varför såväl löntagare som företag drev igenom löneökningar respektive 

prishöjningar. I denna miljö framstod aktier som särskilt lockande; de kraftiga ökningarna för 

6 Perlinge (2012), s.83 
7 Östlind (1945), s.197 
8 Östlind (1945), s.197, 200. Med haussespekulation menas spekulation i värdeökningar. 
9 Östlind (1945), s.204 
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realkapital och vinster tog sig uttryck i kraftigt stigande aktiekurser. Den rådande inflationen 

får således sägas haft en viktig inverkan på den allmänna spekulationslusten som varade fram 

till att deflationskrisen spreds till Sverige hösten 1920. 

 

Metod & avgränsningar 
Huvudkällmaterialet för denna uppsats utgörs av Statistisk Årsbok för Stockholm stad, samt i 

viss mån Statistisk Årsbok för Sverige. Därtill har även ett par andra statiska källor utgivna av 

Statistiska centralbyrån använts. Huvudsyftet med all datainsamling har varit att försöka välja 

lämpliga parametrar för att jämföra värden över tid och i förhållande till varandra, efter nyss 

redovisade forskares utgångspunker. 

 

Den röda tråden genom uppsatsen får sägas vara inflationens inverkan på värden, 

värdeförändringar i nominella såväl reala termer och främst dess konsekvenser och 

orsakssamband för olika aktörers beteenden på bostads- och kreditmarknaden. 

Flertalet diagram och tabeller redovisas löpande under respektive del i studien. I de fall de 

verkar knapphändiga hänvisar jag till bilagor. 

 

Den geografiska avgränsningen har i första hand gällt det som kallas för ”gamla Stockholm”, 

det vill säga utan medräkning av församlingarna Brännkyrka (som införlivades år 1913) och 

Bromma (år 1916). Orsakerna är främst praktiska, det ger en mer rättvis bild att åtminstone 

exkludera Bromma från statistiken då jag valt år 1914 som en av mina bortre 

tidsavgränsningar. Därtill redovisas dessa oftast var för sig i Statistisk årsbok för Stockholm 

stad varför det har gjort det enklare att renodla data. Dock finns en del tabeller och diagram 

som inkluderat både Brännkyrka och Bromma. I dessa fall hoppas jag läsaren finner det 

motiverat, inte sällan har orsakerna naturliga förklaringar. Antingen har det saknats separerbar 

data eller så har en tabell eller diagram haft detta metodproblem varför nästföljande tillförts 

data omfattande dessa områden. 

 

I huvudsak studeras förhållandena på hyresmarknaden för bostadslägenheter i Stockholm 

stad. Det bör därför understrykas att jag exkluderat villamarknaden, affärslägenheter och 

egenägda bostadslägenheter från min undersökning. Undantaget gäller några tabeller och 

diagram där till exempel antal beviljade och uppförda eldstäder redovisas; dessa innefattar 

samtliga uppförda eldstäder i fastigheter i Stockholm stad, oavsett ägarförhållanden. Likaså 

utgör statistiska data för bankväsendet och dess kreditiv mot inteckning i fastigheter en 

samling olika typer av fastigheter, inte enbart bostadsfastigheter.   
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsens ämnesbehandling består av två huvuddelar; bostadskonsumtion och 

bostadsproduktion. Först ges en kort bakgrundsbeskrivning till den svenska 1920-talskrisen. 

Därefter kommer jag redogöra för inflationens inverkan på löner och hyror. Dessa vävs 

samman under rubriken efterfrågan på bostäder. Därnäst ägnas en redogörelse för 

hyresregleringen och vilken effekt denna fick för den samlade bostadsefterfrågan. Den andra 

huvuddelen redovisar byggkostnader och för samman mina tidigare resultat om 

bostadskonsumtionen, för att redogöra för bostadsproduktionen i Stockholm stad 1914-1924. 

Slutligen studeras kreditmarknaden med huvudfokus på bankernas verksamhet och inriktning 

under tidsperioden med syfte att ta reda på om de påverkade bostadsproduktionen. 

Sist följer en sammanfattande diskussion med slutsatser. 

 

 

Bostadssituationen i Stockholm stad åren 1914-1924 
Bakgrund till den svenska 1920-talskrisen 

Den svenska 1920-talskrisen får sägas vara en relativt kort men intensiv period. Denna 

föregicks av en allmän spekulationshysteri som pågick inom flera sektorer där aktiehandeln 

var särskilt populär. Förväntningarna om kraftiga värdeökningar underblåstes från flera håll. 

Den höga inhemska inflationen bidrog till att skapa en penningillusion där nominell 

värdeökning tenderade uppfattas som real. En kraftig försvagning av kronan gentemot den 

amerikanska dollarn bidrog till att öka efterfrågan av svenska exportvaror, där en dollar år 

1918 motsvarade ett värde av 3 kronor jämfört med 5,70 kronor två år senare.10 Samtidigt 

begränsades den inhemska produktionen av knappa produktionsresurser som bränsle, råvaror 

och arbetskraft. Bristen på arbetskraft blir tydlig i statistiken över löneutvecklingen, lönerna i 

Stockholm ökade under perioden 1917-1920 årligen med 20 till 50 procent.11 Underlaget för 

den allmänna spekulationshysterin, framförallt synlig på Stockholms fondbörs, kom av de 

verkliga vinster som svenska företag gjorde under åren 1913-1920 och som var ansenligt 

stora.12 Hösten 1920 föll priserna kraftigt och Sverige fördes in i en deflationskris. Orsakerna 

var flera. I och med krigsslutet år 1918 upphörde en stor del av efterfrågan på svenska råvaror 

och industriprodukter som kom av de krigsförande nationernas materialbehov. Detta skapade 

prisfall på svenska varor och tjänster såväl internationellt som nationellt. Den amerikanska 

ekonomin hade vid denna tid axlat det industriella övertaget från Europa, vilket tilldragit sig 

10 Lundberg (1994), s.41, Östlind (1946), s.372. 
11 Se bilagor, tabell 7. 
12 Östlind (1945), s.149f 
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stora kapitaltströmmar. Den amerikanska dollarn fick sin internationella status som 

världsvaluta, och kom att påverka andra länders valutor och penningpolitik, inte minst då 

flertalet länder knöt sin valuta till dollarn, däribland Sverige.13 En mer restriktiv amerikansk 

penningpolitik inleddes år 1920 och medförde en starkare dollar. Samtidigt beslöt sig Sverige 

återgå till guldmyntfoten och återföra kronans värde till förkrigstidens växelkurs gentemot 

dollarn. 14  Redan året därpå, i juli 1921, var dollarkursen nere i 3,73 kronor. Detta 

föranleddes av en strikt penningpolitik i Sverige som orsakade kraftiga pris- och 

efterfrågefall. Krisen varade i ca två år och redan år1922 ökade industriproduktionen igen.15 

 

 

Bostadskonsumtionen 
Staden växer 

Redan tiden före den svenska 1920-talskrisen hade Sverige genomgått en rad kriser kring 

sekelskiftet, där en speciell sådan utlöstes år 1908. Denna hade föregåtts av utbredd 

fastighetsspekulation i Stockholm under perioden 1896-1908 som resulterade i att tre 

fjärdedelar av byggmästarna gick konkurs. 16 Främst var intresset stort för byggande av 

hyresfastigheter då efterfrågan på bostäder var stort. En kraftig inflyttning till staden 

föranledde detta, i sin tur präglad av en ökad industrialisering där bristen på arbetskraft 

lockade människor till staden. Fenomenet födde sig själv, byggsektorn genomgick en kraftig 

tillväxtperiod vilket i sin tur ökade efterfrågan på arbetskraft. Behovet av bostäder ökade, 

samtidigt som Stockholms stad höll fast vid att inte bygga bostäder annat än för sina egna 

arbetare. Merparten av stadens invånare var därför hänvisad till den privata 

bostadsmarknaden.  En nästintill oreglerad hyresmarknad ledde till periodvis kraftiga 

hyreshöjningar, vilket effektivt underblåste spekulationsivern och byggnadslusten. De kraftiga 

hyresökningarna ökade viljan att äga sitt egna hem. I Stockholm stad var detta, för de flesta, 

endast en dröm. I huvudsak realiserades denna dröm för de människor som var finansiellt 

starka.17 Vid samma tidsperiod växte den så kallade egnahemsrörelsen fram genom en rad 

reformer. Tanken var att mindre bemedlade människor skulle kunna äga sina egna bostäder. 

Genom statliga lånesubventioner och riktade satsningar mot utsatta grupper blev detta möjligt. 

Egnahemsverksamheten hade två syften; ”egnahemslån kunna beviljas för förvärv dels av 

13 Schön (2012), s.290 
14 Ibid. Östlind (1945), s.372-378 
15 Edström (1926), s.212.  
16 Perlinge (2012), s.15 
17 Marcus Wallenberg hade tidigare varit hyresgäst till en åttarumslägenhet men köpte år 1901 en egen fastighet 
för sin familj. Perlinge (2012), s.25  
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jordbrukslägenheter och dels av bostadslägenheter”.18 Från början var verksamheten främst 

inriktad till att stärka jordbruket och bromsa urbaniseringen. Senare kom även 

bostadslägenheter i städer omfattas av det statliga hjälpprogrammet. Dock var det först på 

1920-talet och senare som detta fick en större omfattning till att gälla såväl arbetare som 

tjänstemän med medelinkomstnivå. 

 

Sambandet mellan befolkningstillväxt och ökad efterfrågan av bostäder är logiskt. Under 

perioden 1896-1908 steg Stockholm stads folkmängd med 12 procent.19 Märkligt nog verkar 

befolkningstillväxten i en stad som en förhållandevis svag indikator för bostadsefterfrågan. 

Mellan åren 1910-1920 gick Stockholm stad från invånarantalet 342’323 till 419’440, en 

ökning med drygt 22 procent.20 

 

Befolkningstillväxten och boendetäthet i en region anses vara prisdrivande faktorer, ett 

vanligt inslag inte minst i dagens debatt kring bostadsbrist och prisökningar.21 Trots dess 

logiska härledning, att fler människor ökar den samlade efterfrågan verkar denna vara av 

underordnad betydelse för bostadsproduktionen. Trots en högre befolkningstillväxt än 

perioden 1896-1908, tycks perioden 1910-1920 sakna drag av spekulation i fastigheter. Andra 

faktorer verkar ha större inverkan på bostadsproduktionen och hyrornas prisutveckling.  

 

Inflationens utveckling 

Perioden 1914-1924 är intressant att studera då den innehåller en period av hög inflation för 

att under åren 1920-1922 följas av en kraftig deflation.22 Med begreppet inflation menas 

nominell prisstegring jämfört ett visst basår. Statistiska Centralbyrån har under lång tid mätt 

och sammanställt statistik för inflationen i Sverige.23 Måttet kallas idag för 

konsumentprisindex (KPI) och består av en sammansatt varukorg för ett representativt 

hushåll, där en indexerad prisutveckling anger inflationsvärdet. Inflationens indexering för 

1914-1924 kan för enkelhetens skull kallas KPI, men den dåtida benämningen var 

levnadskostnadsindex eller den allmänna prisstegringen.24 Tabell 2 visar index för den 

nominella prisutvecklingen för två kategorier. Varukorg 1 avser fullständigt 

levnadskostnadsindex, det vill säga en representativ sammansatt varukorg där allt från 

18 SOU 1931:37, s.7 
19 Perlinge (2012), s.25 
20 Se tabell 12, bilaga. 
21 Se t.ex. den senare, uppmärksammade rapporten Bostadsbristen och hyressättningssystemet - ett 
kunskapsunderlag, Boverket marknadsrapport, november 2013 
22 Tabell 3.  
23 Under den valda perioden var det enligt den rådande ordningen socialstyrelsen som utförde mätningarna. 
24Statistisk årsbok för Stockholm Stad, återkommande definition i årsböckerna. 
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livsmedel till boendekostnader ingår. Varukorg 2 avser endast prisindex för livsmedel, bränsle 

och lyse. Från tabellen går det att avläsa att den allmänna prisstegringen mer än fördubblades 

mellan åren 1914 och 1918. Prisförändringarna för varukorg 2 var dock av ännu mer 

varierande karaktär, i den har såväl kläder som boendekostnader uteslutits. Detta är ett av 

skälen till att jag valt att ta med denna grupp. 

 
Tabell 2 
Index inflationens utveckling i Sverige, hela riket åren 1914-1924. Basår 1914=100. 
År 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
 1 100 115 130 159 219 257 270 236 190 174 171 
 2 100 122 136 175 261 319 294 234 179 161 158 
Källa: Statistisk årsbok för Sverige 

1. Samtliga levnadskostnader för ett representativt hushåll, idag kallat Konsumentprisindex (KPI).  
Index basår 1914 =100. Denna serie har jag använt vid deflatering av priser. 

2. Index sammanvägda priser för Livsmedel, Bränsle och Lyse (lysfotogen m.m.). 
 

Inflationsmåttet och indexeringen blir intressant när det ställs mot nominell pris- och 

värdeutveckling för andra varor och tjänster i samhället. Genom att rensa nominella priser och 

bokförda värden från inflationen är det möjligt att se hur de verkliga, reala prisutvecklingen 

såg ut över tid. Förändringar i reala termer kan förklara olika aktörers beteenden. Till exempel 

innebär en reallöneökning eller ett realt prisfall ett större konsumtionsutrymme för individen, 

vilket kan tänkas påverka dels mängden konsumerade varor, dels sammansättningen av dessa 

(ändrade preferenser). 

 

 

Inflationens inverkan på lönerna  

Diagram 5 innehåller tre indexeringar, där reallönen redovisas på två sätt. Dels som eget 

linjediagram, dels genom att teckna en jämförelse mellan KPI och nominell löneutveckling 

under perioden 1914-1924. Den dubbla redovisningen motiveras av några särskilt viktiga 

observationer. 

 
Diagram 5, tillhör tabell 7. 
Index nominella genomsnittliga arbetslöner jämfört med KPI i Stockholm 1914-1924. Basår 1914=100. 
Index reallöner basår 1914=100 



11 
 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924. 
Notera: Uppgift löneindex för år 1915 och 1916 saknas. 
 

Den genomsnittliga reallönen för en arbetare i Stockholms stad ökade först i slutet av år 1918, 

jämfört basår 1914. Efter första världskrigets upplösning fortsatte reallönerna stiga, på drygt 

ett år hade de stigit med 18 procent.25 Lönerna fortsatte att stiga samtidigt som inflationen 

planade ut efter första världskrigets slut år 1919. Orsakerna var flera, men en ökad 

varutillgång till följd av en något minskad efterfrågan på svenska industrivaror och råvaror 

samt ökad import var några bidragande faktorer. Hur reallönen ändras över tid framgår 

tydligast i den nedersta grafen. Diagrammets skala gör att den ser relativt jämn över tid, även 

en nergång ser mindre dramatisk ut. Att reallöner både ökar och minskar över tid är inte 

ovanligt. Detta beror dels på att inflationen endera urholkar den nominella löneutvecklingen 

(reallönen minskar) eller att den nominella lönen ökar mer än inflationen (reallönen ökar).  

Perioden präglas av särskilt hög löneutveckling i nominella termer. På bara fyra år mer än 

fördubblades lönerna, år 1920 nådde lönerna en tredubbelt hög nivå gentemot 1914.26 

Om de kraftiga nominella löneökningarna kan anses vara exceptionella, är det ytterst ovanligt 

att nominella lönerna minskar. Detta skedde dock parallellt med det stora prisfallet 1920-

1922. Även om reallönerna inte minskade särskilt mycket, var fallet brantare än KPI under 

denna period. I nominella termer innebar det en löneminskning på drygt 33 procent, ett 

otänkbart scenario i dagens avtalsrörelse.27  

 

25 Se bilagor, tabell 7. 
26 Ibid. 
27 Jämförelsen kan tyckas halta då styrkeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare såg annorlunda ut 
jämfört idag. Min poäng är dock att lyfta fram krisens avtryck i lönerna, att den medförde nominella 
lönesänkningar vilket anses ovanligt. 
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En högre reallön ökar konsumtionsutrymmet, allt annat lika. Samtidigt menar vissa 

ekonomhistoriker att det finns en tydlig korrelation mellan högre löner (i såväl nominella som 

reala termer) och högre prisutveckling. 28 Löneinflation föder således allmän inflation. 

Sambandet gäller även i omvänd ordning vilket syns i diagram 5. Som framgår av den tidigare 

redovisade tabell 2 kan prisutvecklingen för olika varugrupper variera kraftigt. En större 

prisökning för en varugrupp, kan minska konsumtionen (efterfrågan), trots ökad inkomst. 

Därtill kan prisökningar av olika skäl släpa efter genomsnittlig inflationsutveckling, således 

tappa sitt penningvärde i fasta priser.  

 

 

Inflationens inverkan på bostadshyrorna 

Under perioden 1914-1924 svängde hyresnivåerna kraftigt i nominella termer. Som vid 

redogörelse om löner, ter sig dessa svängningar orimliga i jämförelse med dagens 

hyresutvecklingar. Såväl hyreshöjningar, som höjningar av månadsavgifter till 

bostadsrättföreningar brukar sällan ske utan motsättningar, inte sällan resulterar de i en lägre 

höjning eller utebliven sådan. Omvänt, sker det nu för tiden få om ens några sänkningar för 

dessa avseende hyres- och bostadsrätter i Stockholm stad. 

 

Tabell 14 visar den årliga procentuella förändringen av hyresnivåerna för en genomsnittlig 

lägenhet, kategoriserad enligt lägenhet utan centralvärme och lägenhet med centralvärme. 

Som framgår av tabellvärden var utvecklingen tämligen volatil, särskilt för kategorin 

lägenheter med centralvärme. För de lägenheter som saknade centralvärme var svängningarna 

mindre, inte minst var hyreshöjningarna mindre jämfört med de lägenheter som värmts upp 

centralt.  

 
Tabell 14 
Årlig procentuell förändring av lägenhetshyrajämfört med föregående år.  
Baserat på genomsnittlig lägenhetshyra i löpande priser för uthyrda lägenheter. 
 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
lgh utan c.v. -2% 4% 6% 8% 9% 12% 8% 1% 5% 4% 
lgh med c.v. -1% 10% 18% 25% 11% 23% -7% -6% 2% -3% 
 Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924 
 

Som tidigare redovisats var bränsle en bristvara i Sverige under krigsåren, i den mån det gick 

att få tag på var det ransonerat.29 För lägenheter centralt uppvärmda är detta en förklaring till 

de kraftiga ökningar av hyran, på samma sätt kan en mer modest hyreshöjning motiverats för 

28 Östlind (1945), s.212 
29 Schön (2012), s.279 
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de lägenheter där hyresgästen själv tvingades ordna och bekosta uppvärmingen direkt.30 Det 

finns dock fler förklaringar som kan komplettera bilden. Enligt tidigare resonemang innebär 

reallönekningar ett större konsumtionsutrymme vilket ökar efterfrågan på varor och tjänster, 

allt annat lika. Lägenheterna med centralvärme var byggda under senare tid och mer moderna 

medan lägenheter utan centralvärme var äldre, inte sällan mindre och med generellt lägre 

standard. Lägenheter av högre standard, drog till sig hyresgäster med allt starkare köpkraft. 

Jag skulle vilja frambära detta som en rimlig och nödvändig förklaring till varför denna 

kategori hyreslägenheter har en allt högre utveckling av hyresnivåerna. Trots de 

anmärkningsvärda hyreshöjningarna (och sänkningarna) minskade realhyrorna under denna 

period, en följd av den höga inflationen. Lägenhetshyrorna var således en av de sektorer som 

släpade efter inflationsutvecklingen. Detta framgår i diagram 11 där de båda kategorierna som 

förekommer i tabell 14, redovisas tillsammans som index i fasta priser.  

 
Diagram 11 tillhör tabell 13 
Medelhyror i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm exkl. Brännkyrka och Bromma. Lägenheter utan 
centralvärme (bekostas av den boende utöver hyran) samt lägenheter med centralvärme. 
Avser årshyra, index fasta priser. Samtliga basår 1914=100 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924.  
 

Som framgår i diagrammet skedde den kraftigaste minskningen mellan åren 1914-1919. För 

lägenheter med centralvärme innebar nedgången en real sänkning av hyran med 30 procent, 

för lägenheter utan centralvärme halverades realhyrorna.31 För detta finns två förklaringar. 

Den ena avser hyresregleringen som rådde under perioden 1917-1923 för vilken jag senare 

30Schön (2012), s.279. Schön anger Sveriges behov av energiimport till en 50-procentig andel import av kol- och 
koks vid första världskriget utbrott. Avspärrningen ledde till brist och stigande priser, en nära halverad import 
vid år 1917 tvingade Sverige ordna fram ett stort vedlager för att klara försörjningen. Svårigheterna att få ved 
från i huvudsak Norrland till Stockholm och städer i söder orsakade kraftiga prisökningar, samtidigt som 
ransoneringen kompletterades med en svartmarknad. 
31 Se bilagor, tabell 13. 
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kommer redogöra för. Vissa menar att eftersläpningen i såväl höjning av skatter som hyror, 

bidrog till att driva upp inflationen. Den reala minskningen av de två utgiftposterna, skapade 

en ökad köpkraft vilken var förpassad till en knapp varumarknad under krigsperioden.32  

 

 

Efterfrågan på bostadslägenheter 

Allt annat lika- är det rimligt att anta att den samlade efterfrågan på bostäder borde ökat i 

samma takt som boendekostnaderna sjönk, en större bostad kunde konsumeras för en 

marginell kostnadsökning. För den undersökta perioden 1914-1924 kan dessa ned- och 

uppgångar summeras till att lägenheter med centralvärme vid år 1924 hade stigit med 12 

procent mätt i fasta priser. I resultatet för samma period men gällande lägenheter utan 

centralvärme, noteras en minskning med 1 procent jämfört med 1914 års hyror. För en 

hyresgäst med genomsnittlig löne- och hyresutveckling var denna period gynnsam och 

innebar ett ökat konsumtionsutrymme. Dock verkar bostadskonsumtionen närmast oförändrad 

under åren 1914-1924. Tabell 15 redovisar antal boende per hundra eldstäder mellan åren 

1894-1925 och är ett sätt att undersöka bostadskonsumtionen. 
 
Tabell 15 
Boende per 100 eldstad i begagnade bostadslägenheter i Stockholm 1894-1925, exkl. Brännkyrka och Bromma. 

 

Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1925 
 

En högre siffra kan markera bristande utbud av bostäder och en högre efterfrågan. På samma 

sätt kan en lägre siffra, färre boende per hundra eldstäder indikera en ökad konsumtion av 

bostäder till följd av endera höjda reallöner eller sänkta hyror. Enligt mitt tidigare resonemang 

borde perioden 1914-1919 göra avtryck i statistiken för boende per eldstad då jag tidigare 

påvisat en real minskning av boendekostnaden på mellan 30 till 50 procent. Tabell 15 visar en 

försumbart liten förändring. Bostadskonsumtionen är i det närmaste konstant för åren 1915-

1920 och år 1920-1925 sker endast en mindre nergång. Sambanden visar att 

boendekonsumtionen påverkas starkare av inkomstförändringar än färändringar av 

hyresnivåerna, allt annat lika. Troligtvis kommer det av att boendekostnaden utgjordes av en 

relativt liten del av inkomsten. Ett genomsnittligt förhållande mellan hyra och taxerad 

inkomst för lägenhetsinnehavaren var år 1914 20,06 procent. I förhållande till hela hushållets 

32 Östlind (1945), s.161 
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samlade inkomster motsvarande det 17,78 procent. Jämförande siffror och förhållande för 

1921 visar 14,63 procent respektive 11,93 procent.33 

 

En annan metod är att studera antalet outhyrda lägenheter och andel i förhållande till det totala 

fastighetsbeståndet. För att bostadsbrist inte ska uppstå krävs ett visst måtta av vakanser, 

annars rubbas jämvikten. Tabell 19 visar en sådan jämförelse för perioden 1914-1924. Mellan 

år 1914 och 1916 minskade antalet outhyrda bostadslägenheter från 2726 till 176 stycken, en 

minskning med drygt 92 procent.  

 
Tabell 19 
Outhyrda bostadslägenheter i Stockholm åren 1914-1924 exkl. Bromma och Brännkyrka. Redovisat antal 
outhyrda samt som andel av totala beståndet bostadslägenheter. 
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
Antal 2726 1690 176 53 38 38 18 60 67 115 131 
Andel i % 3,22% 1,93% 0,20% 0,06% 0,04% 0,04% 0,02% 0,07% 0,07% 0,12% 0,14% 
Källor: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1921, 1922, 1925. 
 

Huruvida det finns ett gränsvärde med teoretiskt stöd för bostadsbrist är för mig oklart. Dock 

indikerar den kraftiga nedgången en stark efterfrågan och utbudsbrist av bostadslägenheter i 

Stockholm stad. Detta borde bäddat för ett ökat intresse att uppföra bostadsfastigheter. En 

högre efterfrågan som inom nationalekonomin benämns som efterfrågeöverskott, innebär att 

konsumenten är villig att betala mer för varan, allt annat lika. Således fanns det under åren 

1914-1924 grund för hög avkastning på investeringar i bostäder. 

 

Hyresregleringen 

Den allmänna pristegringen ökade 30 procent jämfört med år 1914. Motsvarande prisökning 

för lägenhetshyrorna i Stockholm i löpande priser låg mellan 2 och 9 procent.34 Detta fick 

fastighetsägarna att under våren 1916 att avisera kraftiga hyreshöjningar inför hösten.35 

Regeringen hade år 1912 tillsatt en bostadskommission med uppdrag att bevaka 

hyresnivåerna, en åtgärd med erfarenheter av den föregående byggnadsboomen 1896-1908 

med närmast oreglerad hyresmarknad. Efter fastighetsägarnas utspel föreslog 

bostadskommissionen att regeringen skulle inrätta särskilda hyresnämnder vilka skulle agera 

skiljenämnd mellan fastighetsägare och hyresgäster. Detta ålades kommuner där införandet av 

lokala hyresnämnder skulle upprätthålla en ordnad hyresmarknad och prisutveckling. 

Beståndet av bostadslägenheter skulle därtill kunna nyttjas mer effektivt samtidigt som en 

33 SOS Stockholm stad tabell 99, s.101 
34 Se bilagor, tabell 13. Hecksher (1926), s.350 
35 Enligt Statistisk årsbok för Stockholm stad inträdde ett nytt hyresår årligen den 1 oktober. 
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möjlig svartmarknad skulle trängas undan. För detta ändamål tillkom en bostadsförmedling 

för vilka fastighetsägare bands anmäla vakanser i fastighetsbeståndet för uthyrning.36  

Hyresnämndernas maktställning stärktes med 1917 års lag som innehöll regler för 

hyreshöjningar. Denna kom av bostadskommissionen och socialstyrelsens gemensamma 

varning till regeringen om stundande kraftiga hyreshöjningar till följd av den allmänna 

kostnadsutvecklingen samt minskat bostadsbyggande. Ett av argumenten var att en svag eller 

utebliven reglering av hyrorna skulle uppmuntra till spekulation i fastigheter.37 

Hyreslagstiftningen var provisorisk och skulle gälla till den första oktober 1918, vidare 

redogjordes i detalj gränser för acceptabla hyresökningar. Denna omfattade inte bara 

Stockholm, orter och städer med över 5000 invånare löd under samma förordning. Den höga 

inflationen och det svaga bostadsbyggandet medförde dock att lagen ansågs nödvändig och 

förlängdes med ett år i taget, årligen fram till 1921. Riksdagen beslöt då att upplösa lagen den 

1 oktober 1923, därpå skulle fri hyressättning accepteras.  

 

Hyresnämnderna prövade ansökningar om hyreshöjningar, de ägde rätten att fastställa belopp 

för hyreshöjningar lokalt. I de fall hyresnämnden inte beslutat om hyresbelopp, kunde hyrorna 

inte överstiga de lagstadgade gränserna om 10 -15 procent beroende på lägenhetsstandard. 

Häri ligger en delförklaring till den kraftigare nedgången av realhyra för lägenheter utan 

centralvärme. Dessa omfattades av den lägre procentsatsen.38 Inflationens utveckling tvingade 

fram nya gränsnivåer för hyreshöjningar. År 1919 höjdes nivån till 25procent av 1915 års 

hyror. År1920 och följande år satte 50 procent som gräns. Därtill fanns utrymme för 

fastighetsvärden att ansöka om ökat utrymme för höjningar i de fall 

uppvärmningskostnaderna ökade mer än hyresökningen. Gränserna verkar ha uppfattats som 

övre allmän gräns för hyreshöjningar, precis som texten ovan skulle kunna tolkas. Dock avsåg 

nivåerna i första hand en undre gräns för prövningsrätt till hyreshöjningar, således var det fullt 

möjligt att driva igenom högre hyreshöjningar. Tabell 14 visar att så skedde i Stockholm såväl 

år 1917 som 1918. Däremot verkar de årtalen vara undantag. Övriga årtal understiger möjliga 

hyreshöjningar, inte minst de nivåer som krävdes för att följa den övriga prisutvecklingen och 

avkastningar från andra investeringar. I praktiken minskade den reala avkastningen på 

hyresfastigheter för bostäder, lika så intresset att uppföra nya.  

 

 

36 Tham (1926), s.351f  
37 Tham (1926), s.353.  
38 Se tidigare redovisat diagram 11 s.13.  
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Bostadsproduktionen 
Den negativa inställningen till investeringar i fastigheter förstärktes av att byggkostnaderna 

ökade kraftigt. Tabell 17 visar ett par exempel på byggkostnader för bostadslägenheter 

uppförda av Stockholm stad. Exemplen gäller visserligen byggen i olika församlingar men 

dessa låg geografiskt nära varandra och ingick båda i ”gamla Stockholm”.39 Summorna avser 

kostnad per eldstad, byggprojekten var likvärdiga i storlek och avser fastigheter i sten och 

omfattar eldstäder mellan 360 och 400 till antalet. 40 

 
Tabell 17 
Byggkostnader, urval av bostadbyggnader uppförda av Stockholms stad 1917-24. 

 
Församling och kvarter 

Stadsfullmäktiges 
beslut 

Fullbordad 
byggnad 

Antal 
eldstäder 

Kostnad per 
eldstad, kr 

Matteus, Smedjan 11-13 1917-06-28 1920-jan 360 4876 
Kungsholmen, Båten 6-11 1919-10-20 1921-sept 400 7105 

Båda byggprojekten omfattar byggnader i sten. Kostnaden per eldstad avser den totala byggkostnaden (såväl 
byggmaterial, arbetarlöner och dylikt) utslaget på antal eldstäder. 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1925. 
    
Jag saknar datum för byggstart för respektive byggprojekt, varför jag räknar byggtiden från 

tidpunkten för stadfullmäktiges beslut. Oavsett om man gör en jämförelse mellan 

beslutsdatum eller tidpunkt då byggnaderna stod färdiga, visar tabellen att de totala 

byggkostnaderna inräknat såväl arbetarlöner, byggmaterial och andra tillhörande kostnader, 

steg med drygt 45 procent under loppet av bara en till två år. Uppgifter över vilka eventuella 

privata byggföretag som var engagerade i byggprojekten har jag inte funnit. Staden hade 

sociala åtaganden, bland annat för arbetslösa vilka kom att ingå i olika arbetsprogram, 

anställda av Stockholm stad att utföra gatu- och byggnadsarbetena. Dessa kom att omfattas av 

så kallade hjälplöner, vilka var lägre än jämförbara nivåer på övriga arbetsmarknaden. Det är 

troligt att en del av dessa byggen utfördes av arbetare i sådana program.41 De 

marknadsmässiga kostnaderna att uppföra byggnader kan därför ha varit ännu högre, vissa 

källor anger att byggkostnaderna steg med 70 procent mellan åren 1916-1917.42 Denna 

anmärkningsvärda kostnadsökning sammanföll med tidigare redovisat fall i realhyror för 

39 Med ”gamla Stockholm” avses Stockholm stad exklusive Brännkyrka och Bromma som införlivades år 1913 
respektive år 1916. 
40 Jag saknar uppgifter om byggstandard vilket skulle kunna påverka kostnadsbilden, annat än att båda 
byggprojekten omfattar byggnader av sten. Då Stockholms stad stod ansvarig för båda byggprojekten är det 
rimligt att de hade likvärdig standard. Syftet med dessa byggen var att avhjälpa bostadsbristen varför det är 
troligt att de höll samma standard. Bland Stockholms stad byggnadsprojekt under perioden 1917-1924 med 
ovanstående syfte finns även en kategori byggnader som uppfördes och bokförts till ”Provisoriska bostadshus”. 
Dessa har en generellt lägre byggkostnad per eldstad. Ett likande mönster går att finna, till och med en närmast 
fördubblad byggkostnad i vissa fall. Byggnadernas avvikelser från varandra i församlingar, och storlek på 
byggnader försvårar dock en rättvis jämförelse. 
41 Järte & Koch (1926), s.313, 334 
42  Tham (1926), s.352 
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bostadslägenheter. Intresset hos privata aktörer att uppföra nya bostäder minskade dramatiskt. 

Detta framgår av diagram 8 nedan, som anger antal beviljade och fullbordade eldstäder för 

Stockholm stad 1913-1924. Ur diagrammet speglas det minskade intresset på två sätt genom 

att visa antal beviljade respektive fullbordade eldstäder. De beviljade byggprojekten förutsatte 

ansökningar, det vill säga ett investeringsintresse i bostadsproduktionen. Det är oklart om 

antalet beviljade elstäder motsvarade de ansökta. Det låga bostadsbyggandet torde dock satt 

press stadsbyggnadsnämnden att bevilja merparten av ansökningarna i takt med att de 

minskade. 

Diagram 8, tillhör Tabell 10. 
Antal beviljade samt fullborda eldstäder, Stockholm stad 1913-1924. 
Avser såväl nybyggnationer som renoveringar 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 1913-1924. 
Notera: Inklusive Brännkyrka och Bromma från 1913 resp. 1916.  
Av byggnadsnämnden beviljade byggnadsföretag och eldstäder avser endast privata byggaktörers verksamhet. 
I fullbordade byggnadsföretag och eldstäder ingår både privata aktörer och den allmännyttiga produktionen, 
Stockholms stads bostadsbyggande. 
 

Antalet fullbordade eldstäders avvikelser från antalet beviljade har två förklaringar. Dels 

byggprojektens varierande karaktär, diagrammet omfattar såväl nyproduktion som 

renoveringar, samtliga med olika produktionstider. Dels redovisar beviljade eldstäder endast 

de privata aktörernas tillstånd, medan det i fullbordade eldstäder har inkluderats i den 

allmännyttiga produktionen. Detta är en av orsaken till avvikelserna mellan de parvis 

redovisade staplarna. Perioden 1917 till 1920 är intressant då den kraftiga uppgången avviker 

från mönstret. Åren 1918-1920 minskar fullbordade eldstäder kraftigt jämfört år 1914. År 

1920 utgör bostadsproduktionen endast en tiondel av 1914 års bostadsproduktion. 

Det minskade intresset från privata aktörer att uppföra bostäder ledde till en bostadsbrist. För 

att möta behovet och de marknadsmässigt dåliga förutsättningarna för bostadsproduktion, 

ingrep Stockholms stad med nyproduktion från år 1916. 
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Tabell 16 visar både antalet producerade bostadslägenheter av Stockholms stad och hur stor 

andelen var av det för respektive årtal totalt uppförda bostadslägenheter.  

Tabell 16 
Allmännyttig byggnation av bostadslägenheter. 
År 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
Antal 83 808 319 476 318 867 272 305 1275 
Andel  7,8% 46,9% 55,4% 59,1% 63,0% 65,4% 33,0% 17,0% 35,7% 
Antal producerade bostadslägenheter av allmännyttan, samt procentuell andel av den totala mängden 
färdigställda lägenheter för respektive år. 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1925 
 

Mellan år 1916 och 1917 ökade den allmännyttiga bostadsproduktionen nära tiofalt, från 83 

till 808 lägenheter. Produktionsökningens betydelse för den totala bostadsproduktionen 

framgår i tabellen, samma period stiger den till nästan 47 procent. Hyresregleringens 

införande 1917 tycks ha haft en tydlig effekt på de privata aktörernas aktivitet. Under åren 

1918 till år 1921 stiger andelen allmännyttig produktion, trots en kraftig tillbakagång även för 

den allmänneliga bostadsproduktionen. Det är tämligen dramatiska förändringa i antalet 

bostadslägenheter, mellan år 1917 och 1918 mer än halverades denna bostadsproduktion för 

att sedan pendla mellan 300-400 lägenheter fram till år 1921.  

År 1921 beslutar riksdagen att hyresregleringen ska upphöra två år senare. Samma år toppar 

Stockholms stad statistiken för andelen bostadsproduktion av det totala hyresbeståndet med 

dryga 65 procent. Trots att regleringen först upphävdes 1923, verkar beslutet haft en 

psykologisk effekt. Det privata aktörerna ökade sina engagemang redan året efter beslutet 

klubbades, 1922. Detta framgår även i diagram 8 där samma årtal visar en 50 procentig 

ökning av beviljade eldstäder. År 1923 kom hyrorna ikapp prisutvecklingen då realhyrorna 

ökade vilket ökade incitamenten för privata aktörer men även allmännyttan att få avkastning 

på investeringar i bostadstäder. Detta är synligt i såväl tabell 16 som diagram 8. 

En annan bidragande faktor till det ökande bostadsbyggandet var de sjunkande 

byggkostnaderna. Tabell 18 är sammanställd på liknande sätt som tabell 17 och 

visar hur byggkostnaderna kom att drastiskt minska efter den kraftiga deflationen 1921-1922. 

I den tabellen framgår att byggkostnader minskade med drygt 42 procent på bara två år vilket 

hade en bidragen effekt till det ökade bostadsbyggandet år 1922 och framåt.43 

 
Tabell 18 
Byggkostnader, urval av bostadsbyggnader uppförda av Stockholms stad 1917-24. 
 
Församling och kvarter 

Stadsfullmäktiges 
beslut 

Fullbordad 
byggnad 

Antal 
eldstäder 

Kostnad per 
eldstad, kr 

Engelbrekt Kopplet* 1919-10-20 1921-sept 164 7549 

43 Se tidigare redovisat diagram 8, samt diagram 7 i bilagor. 
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Engelbrekt Kopplet 2 1921-04-25 1923-dec 157 4363 
* Snittkostnaden per eldstad för Kopplet baseras på en sammanräkning av byggkostnaden för kvarteren Kopplet 
(164 eldstäder) och Jakten (78 eldstäder), båda ingår dock i Engelbrekt församling, är samtidigt uppförda och av 
samma av karaktär – byggnader i sten.  
Båda byggprojekten omfattar byggnader i sten.  
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1925 
 
 
Kreditmarknaden 
Avgörande för bostadsproduktionen är en väl fungerande kreditmarknad. Under den 

föregående byggboomen 1986-1908 var byggherrarna helt beroende av krediter främst hos 

leverantörer av byggmaterial och hantverkare, samt av lån via privatpersoner. Även bankerna 

arrangerade krediter efterhand som byggnader uppfördes.44  Först åren efter byggkrisen 1908 

institutionaliserades kreditmarknaden till att i huvudsak utgöras av affärs- och sparbankernas 

kreditiv. Byggsektorn med dess olika aktörer45 efterfrågade allt färre krediter då 

bostadsproduktionen gick på lågvarv tack vare den låga avkastningen. De krediter som ändå 

efterfrågades mötte hård konkurrens av den vidgade aktiehandeln och spekulationshysteri som 

rådde vid Stockholms fondbörs, dit en allt större andel krediter sökte sig. Bakgrunden till den 

omfattande aktiespekulationen går tillbaka till 1911 års banklag som medförde att bankerna 

fick aktieförvärvsrätt, det vill säga rätten att äga och handla med aktier för egen räkning. För 

att undkomma den reglering som ändå fanns bildade bankerna särskilda sidobolag, 

emissionsbolag, vilka primärt skulle investera i aktier och obligationer utanför bankernas 

egentliga verksamhet.46 Sådana arrangemang med direktägda investeringsbolag betydde dock 

att bankerna tog större risker än vad lagen avsåg. Detta uppmärksammades och behandlades i 

1917 års bankkommitté och resulterade i en inskränkning av aktieförvärvsrätten i form av 

krav på större avsättningar i egna fonder som säkerhet.47 Tidigare gränser för bankernas 

grund- och reservfond höjdes från 6 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. Dessa nivåer var 

tvungna att uppfyllas för att en bank skulle tillåtas handla med aktier. Först i januari 1922, 

efter att en ny lag trätt i kraft förböjds bankerna att köpa aktier i emissionsbolag. Somliga 

menar att fenomenet med emissionsbolagens handel med aktier, samt gynnsamma marknader 

mottagliga för den ökade industriproduktionen, lade grunden till aktiemarknadens betydelse.48 

Tilläggas bör också inflationens bidrag som penningillusionist och värdeförstörare. Såväl 

44 Hypotekslån i etapper för delvis uppförda byggnader. Vid konkurs var det möjligt för en annan byggherre att 
ta över byggprojektet utan att ta över dess skuld/pantlån. 
45 En effekt av byggkrisen 1908 var att de enskilda byggherrarna trängdes undan av byggbolagens framväxt. 
Således kan även byggaktörerna sägas institutionaliserats då kreditiv i namnsäkerhet fick mindre betydelse för 
finansiering av bostadsproduktion.  
46 Larsson (1998) s.89 
47 Larsson (1998) s.94 
48 Både Östlind och Larsson lyfter fram denna kombination som förklaring. 
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handel med aktier via Stockholms fondbörs, som det ökade fastighetsbeståndet i Stockholm 

blev aktuella som nya belåningsbara tillgångar vilket bidrog till expansionen av 

kreditsystemet.49  

 

Möjligheten att låna med aktier som säkerhet öppnade upp för privatpersoner att spekulera i 

värdeutvecklingen vid Stockholms fondbörs. Spekulationslusten stärktes av 

hävstångseffekten, det vill säga att med små medel kunna köpa aktier långt överstigande den 

privata förmögenheten. Aktier i gruvbolaget Grängesberg var särskilt attraktiva, dess 

värdeutveckling och betydande omsättning attraherade nya aktörer på börsen.50 Denna 

hävstång var lika effektiv vid såväl uppgångar som nergångar, skuldsättningsgraden bidrog 

till deflationskrisens omfattande inverkan på bankernas kreditförluster. Kronans stärkning 

jämfört den amerikanska dollarn innebar att priser och värden föll på varor och aktier, medan 

skuldernas reala värde ökade med deflationen, till att överstiga marknadspriserna. 

Från mitten av krigstiden, fram till den svenska finanskrisen utbrott under hösten 1920, kom 

aktielån att överta positionen som största kreditområde, framför lån till fastigheter. 

Förhållandet mellan de olika kreditstockarna tecknas över tid i diagram 3. 

  

49 Dahmén (1989), s.350 
50 Christer Franzén refererar till källor som talar om att Grängesberg aktien utgjorde 52% av omsättningen på 
Stockholms Fondbörs år 1913. Dahmén (1989), s.298 
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Diagram 3  
Bankbolagens (samtliga) fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit & 
kreditiv- och löpande räkningar den 31 december år 1914-1925. Andelar i procent. 
 

 

Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. Tabellvärden finns som bilaga, Tabell 3. 

1. Mot inteckning i fast egendom (ägande i jord & fastigheter). 
2. Mot aktier. 
3. Mot obligationer, varor eller annan här ej särskilt upptagen realsäkerhet. 
4. Mot namnsäkerhet (personlig borgen). 

I diagram 3 kan vi avläsa den samlade fördelningen av lån efter nämnda säkerheter. Med 

inteckning i fast egendom menas i praktiken beviljade lån till köp eller bygge av fastighet 

samt tillhörande mark. Från år 1914 till år 1918 krymper denna andel till hälften av sin 

tidigare vikt gentemot den samlade utlåningen, men den kanske mest anmärkningsvärda 

förändringen avser förhållandet till lån mot aktier som säkerhet. Diagrammets tillhörande 

tabell 3 visar att andelen lån mot inteckning i fastighet, var större än andelen lån mot aktier 

som säkerhet vid år 1914. Utställda lån mot fastigheter som säkerhet var i nominella termer 

närmast konstant under åren fram till år 1918, åren därefter ökade de i mindre grad.51 

 
Tabell 3 tillhörande diagram 3. 
Bankbolagens (samtliga) fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit & 
kreditiv- och löpande räkningar den 31 december år 1914-1925. Andelar i procent. 
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1 40,2 36,6 32,6 25,9 20,3 24,1 27 31,8 35,7 38 40,1 42,1 
2 33,7 36,9 40,3 45,8 42,7 40,8 38,6 36,4 34,9 34,3 32,7 31,2 
3 7,8 9,6 9 9,9 18,6 14,5 12,5 11,7 10,7 10,3 10,4 10,8 
4 18,3 16,9 18,1 18,4 18,4 20,6 21,9 20,1 18,7 17,4 16,8 15,9 
Totalt 
% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 

1. Mot inteckning i fast egendom (ägande i jord & fastigheter). 
2. Mot aktier. 
3. Mot obligationer, varor eller annan här ej särskilt upptagen realsäkerhet. 
4. Mot namnsäkerhet (personlig borgen). 

51 Se bilagor, tabell 4a & 4b.  
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Dock vände utvecklingen redan året därpå, för att återgå till ett identiskt förhållande år 1924. 

Orsakerna var flera, då bankbolagens samlade utlåning ökade kom denna andel att minska. 

Om fastigheterna var undantagna låneboomen, till vilka områden gick de allt ökade 

kreditiven? Att de nominella värdena på kreditstockarna ökade kraftigt framgår i tabell 4a och 

4b.52 Det finns en viktig förklaring till bankernas förändrade kreditbeteende med en större 

andel lån med aktier som säkerhet. Aktielånen är intressanta att studera då det för vissa aktier 

var möjligt att belåna dessa upp till 75,2 procent av köpkursen. Andra kända aktier kunde 

belånas till mellan 40-70 procent av inköpskursen.53 Detta hade pågått i större utsträckning 

sen 1914 och i takt med att denna sektor växt kom oron för en allt för hög riskexponering. En 

del aktiekurser började vända ner ett par år före det stora pris- och aktieraset. Därför bestämde 

vissa banker att minska utlåningen i denna sektor från 1919 och framåt. Trots att bankerna var 

relativt förutseende, var åtagandena redan stora och svåra att snabbt dra sig ur. 

 

I både tabellen och diagrammet förekommer två mindre enheter. Den ena avser kreditgivning 

mot namnsäkerhet, den andra avser obligationer och dylikt. Min uppsats syftar inte till att 

behandla dessa två särskilt ingående, då de troligen spelade en mindre roll för 

fastighetsbyggen. Vid denna tid hade byggmarknaden förändrats till att omfatta byggföretag 

vilka agerade som professionella byggherrar med aktiekapital och krediter. Detta kan 

jämföras med de enskilda byggherrarna som utan egen förmögenhet agerade på 

byggmarknaden i Stockholm 1896-1908 och där lån mot namnsäkerhet utgjorde en viktig del 

för finansieringen.54 Obligationsdelen kan dock vara värd att undersöka. Ända sedan 1870-

talet har Sverige säkrat delar av sitt lånebehov via obligationer i utlandet, även om de i början 

rörde sig om blygsamma andelar.55 Dock förekom en större omsättning och förflyttning av 

svenska statsobligationer utomlands på andrahandsmarknaden. Omvänt var Sverige periodvis 

en flitig köpare av europeiska statsobligationer. Vid första världskrigets utbrott blev det 

svårare att låna länder emellan, av såväl tekniska som politiska orsaker. Sverige, precis som 

många andra europeiska länder blev tvungen att förlita sig på den inhemska 

obligationsmarknaden. I tabell 3 märks en undanträngningseffekt, om än mindre sådan. 

52 Se bilagor. 
53 Östlind (1945), s.540ff. Exemplet med belåningsgraden 75,2 procent avsåg aktien Förenade Svenska 
Tändsticksfabriker, som bildats av Ivar Kreuger året innan genom en rad fabrikssammanslagningar. 
54 Perlinge (2012), s.82f. Det är möjligt att namnsäkerhet ansågs vara av sämre säkerhet efter de konkurser av 
byggherrar som varade 1896-1908. Perlinge citerar en bankdirektör vid namn Filip Enhörning: ”Ihågkommas bör 
ock, att i de flesta fall dessa krediter stöttats med namnborgen, som förr var god, men genom byggnadskrisen 
blef utan värde”. Perlinge (2012), s.92 
55 Dahmén (1989), s.232, 278ff. Främst köptes de svenska statsobligatonerna av tyska, brittiska och franska 
banker, men också av amerikanska som kom att dominera från 1920-talet och framåt. 
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Kreditområdet lån med obligationer som säkerhet, får ett större utrymme i bankernas 

kreditportfölj. 

Jag har redogjort för bankbolagens fördelning av kreditiv, i förhållande till varandra men utan 

att nämnt några vare sig fasta eller nominella värden. Diagram 4 nedan är ett försök att 

komplettera bilden av bankernas kreditåtagande och konsekvenser av den höga inflationen.56 

Diagram 4, baserad på tabell 5 & 6 
Index för realt värde av utestående lån samt beviljad kredit och kreditiv, den 31 december åren 1914-1924.  
Index basår 1914=100  

 
Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 
Notera: Värdet på utestående lån samt beviljad kredit och kreditiv, fast egendom, har halverats år 1918.  
 

De nominella värdena har för fastighetskrediter periodvis varit konstanta, vilket i praktiken 

inneburit en liten kreditgivning, alternativt en kreditgivning som endast motsvarat 

amorteringarna. Inflationen kom att minska den reala skulden för låntagaren. Som framgår av 

diagrammet innebär detta en halvering av utestående kreditiv med fastigheter som säkerhet. 

Men andra ord, en fastighetsägare som tecknade lån för en befintlig eller uppförd fastighet år 

1914 och som behållit denna fastighet och klarat räntebetalningarna, hade fyra år senare blivit 

av med halva reala skulden.57 Detta fördelaktiga fenomen är dock inget som kan antagits 

påverka intresset för fastighetsinvesteringar nämnvärt, ett sådant scenario skulle medfört att 

bostadsproduktionen ökade med inflationen och lett till en topp år 1919, tvärtemot tidigare 

redovisad statistik. Snarare medför en hög inflation höga räntor, vilket hade en negativ 

inverkan på investeringslusten. Oavsett om en investering finansieras med lånade eller egna 

medel under en period med höga räntor, kräver investeringar hög avkastning för att endera 

56 Se bilagor, tabellerna 4-6. 
57 Det nominella värdet för tecknat lån vid 1914 kvarstår dock, såväl i bankernas låneportfölj såväl i 
fastighetsägarens lånekontrakt. Se tabell 4-6, bilagor. 
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bära sina räntekostnader, eller försvara en alternativ avkastning på till exempel aktie- och 

obligationsmarknaden.  

 

Huruvida bankerna var ovilliga att låna ut medel till bostadsbyggande är oklart. Snarare 

verkade en nedgång i kreditiv till fastigheter vara en naturlig följd av de höga låneräntorna, 

samtidigt som avkastningen i form av hyror, hade en svagare utveckling än räntenivåerna. Att 

låneräntorna kunde hållas höga kom av aktiespekulanternas vilja och förmåga att betala högre 

räntor än aktörer på fastighetsmarknaden. Bankerna bidrog till aktiespekulationen även med 

sin direkta inblandning i aktiemarknaden, handel via lån till emissionsbolagen de själva 

kontrollerade. Således växte kreditstocken i takt med omsättningen på Stockholms Fondbörs 

vilket kan ses i diagram 6. 

Diagram 6, Tillhör tabell 8. 
Stockholms Fondbörs, omsättning i kronor löpande räkning 1914-1923.  
Index löpande & fasta värden.  

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 
Notera: Indextalen avser omsättningen på Stockholms Fondbörs, ej indextal för börskurser.  
Tabellvärdena och graferna bör avläsas från 1916 och framåt då Stockholms Fondbörs var stängd stora delar av 
år 1914 & 1915 på grund av första världskrigets utbrott. 
 

Att kreditmarknaden och byggsektorn gick i otakt under åren 1914-1924 påvisas ytterligare av 

Stockholms stad inblandning med subventioner till bostadsbyggande. Dessa förekom i två 

varianter, den ena ”den s.k. mindre subventionen” innebar ”vissa lättnader i köpevillkoren vid 

försäljning av stadens tomträtter”.58 Den andra ”den s.k. större subventionen” innebar en mer 

direkt inblandning i kreditmarknaden med ”Stadens garantier för byggnadslån”.59 

58 Statistisk årsbok för Stockholm stad 1922, s.80, tabell 83. 
59 Ibid. 
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Subventionerna pågick under den kritiska perioden åren 1918-1922 och kom att tillsammans 

omfatta 3352 eldstäder i endera eller båda subventionsformer. 60 Subventionens beräknade 

kapitalvärde uppgick per eldstad till motsvarande 650kr för åren 1918-1919, för 1920 till 

1751 kr och 1922 till 1226kr per eldstad.61 Dessa kan jämföras med byggkostnaderna vid 

tidpunkterna (tabell 17 och 18), beroende på vilket som används som mätpunkt, beslutsåret 

eller året byggnaden färdigställdes. Med reservation för avvikelser i byggkostnader, 

motsvarade 1920 subvention av eldstad drygt 35 procent av byggkostnaderna. En 

anmärkningsvärd andel, som ytterligare indikerar byggmarknadens låga aktivitet i Stockholm 

stad kring 1920-talet.  

 

Slutsatser 
I min studie har jag redogjort för flertalet faktorer som påverkade den samlade efterfrågan på 

hyresbostäder i Stockholm stad 1914-1924. Några av dessa får sägas haft stor inverkan på 

såväl efterfrågan som produktionen av bostäder. Sammantaget visar min studie att det inte 

förekom någon fastighetsspekulation i hyresbostäder i Stockholm stad under åren 1914-1924. 

Tvärtom- trots att det rådde högkonjunktur mellan åren 1914-1919 avtog bostadsproduktionen 

och intresset för fortsatta investeringar hyreslägenhetsbeståndet. 

 

Den höga inflationen urholkade hyrornas värde, vilket fick två konsekvenser. På det 

individuella planet ökade konsumtionsutrymmet då hyrornas andel av inkomsten minskade. 

Detta innebar en ökad konsumtion, en ökad efterfrågan, av hyreslägenheter vilket ledde till 

bostadsbrist. Samtidigt innebar den höga inflationen höga nominella löner. Utan 

hyresregleringen hade detta varit en stark grogrund för fastighetsspekulation och 

bostadsproduktion. Fri hyressättning hade kunnat leda till ännu högre hyror vilket samtidigt 

hade dämpat efterfrågan på bostäder i Stockholm stad.  

 

Den avvaktande hållningen till ökad produktion av hyreslägenheter var en följd av att den 

reala avkastningen minskade mellan åren 1914-1922, orsakad av den höga inflationen som 

urholkat de knappa hyresökningarna. Därför betalade sig inte fortsatta investeringar i 

hyresfastighetsbeståndet. För att stimulera byggmarknaden krävdes dels en marknadsmässig 

avkastning, en hyra som motvarade byggaktörens kostnader (såväl de faktiska kostnaderna 

som alternativkostnader) att uppföra en fastighet, dels att hyresökningarna åtminstående 

60 Statistisk årsbok för Stockholm stad 1922, s.80, tabell 83. Enligt tabellen utfästes dock inga subventioner år 
1921. 
61 Ibid. ”Kapitalvärdet hänför sig till tidpunkten för subventionens tagande i bruk”. 
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följde med levnadskostnadsindex. Alla avvikelser från dessa grundförutsättningar leder till en 

stagnerad, eller till och med minskande byggaktivet. Riksdagens beslut 1921 att avveckla 

hyresregleringen från och med 1 oktober 1923, bör troligtvis haft ett starkt signalvärde. 

Samtidigt som hyresnivåerna steg inom ramarna för hyreshöjningar fram till dess 

upphävande, vände levnadskostnadsindex ner. Vid tidpunkten för hyresregleringens 

upphörande, den 1 oktober 1923 hade index för lägenhetshyrorna kommit ikapp, och precis 

gått förbi levnadskostnadsindex.  

 

Hyresregleringen var dock inte den enda faktorn som begränsade bostadsproduktionen. 

Avsaknaden av billiga krediter var troligtvis en annan viktig faktor. Den omfattande 

aktiespekulationen och möjligheten att belåna aktier konkurrerade om bankernas kreditiv. 

Knappheten stärktes av att obligationshandeln var hänvisad till den inhemska marknaden, 

varför utländskt kapital inte kunde bidra till att öka mängden likvida medel på 

kreditmarknaden och hålla räntenivåerna nere. Efter deflationskrisens intensiva period mellan 

åren 1920-1922, tog åter den svenska ekonomin fart. Hyresregleringens upphörande år 1923 

samt kreditmarknadens internationalisering bidrog till att öka bostadsproduktionen i 

Stockholms stad. 
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Bilagor 
Tabell 2 
Index inflationens utveckling i Sverige, hela riket åren 1914-1924. Basår 1914=100. 
År 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
Nr 1 100 115 130 159 219 257 270 236 190 174 171 
Nr 2 100 122 136 175 261 319 294 234 179 161 158 
Källa: Statistisk årsbok för Sverige 

3. Samtliga levnadskostnader för ett representativt hushåll, idag kallat Konsumentprisindex (KPI).  
Index basår 1914 =100. Denna serie har jag använt vid deflatering av priser min studie. 

4. Index sammanvägda priser för Livsmedel, Bränsle och Lyse (lysfotogen m.m.). 
 
 
Tabell 3 tillhörande diagram 3. 
Bankbolagens (samtliga) fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit & 
kreditiv- och löpande räkningar den 31 december år 1914-1925. Andelar i procent. 
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1 40,2 36,6 32,6 25,9 20,3 24,1 27 31,8 35,7 38 40,1 42,1 
2 33,7 36,9 40,3 45,8 42,7 40,8 38,6 36,4 34,9 34,3 32,7 31,2 
3 7,8 9,6 9 9,9 18,6 14,5 12,5 11,7 10,7 10,3 10,4 10,8 
4 18,3 16,9 18,1 18,4 18,4 20,6 21,9 20,1 18,7 17,4 16,8 15,9 
Totalt 
% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 

5. Mot inteckning i fast egendom (ägande i jord & fastigheter). 
6. Mot aktier. 
7. Mot obligationer, varor eller annan här ej särskilt upptagen realsäkerhet. 
8. Mot namnsäkerhet (personlig borgen). 

Diagram 3 tillhörande ovanstående tabell.  

 

Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 

5. Mot inteckning i fast egendom (ägande i jord & fastigheter). 
6. Mot aktier. 
7. Mot obligationer, varor eller annan här ej särskilt upptagen realsäkerhet. 
8. Mot namnsäkerhet (personlig borgen). 
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Tabell 4a) 
Bankbolagens (samtliga) fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit & 
kreditiv- och löpande räkningar den 31 december år 1914-1925.  
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
1 782887986 800516143 799967929 812838695 858842143 1131866856 
2 740228723 808126639 990090298 1440070187 1811033972 1913487865 
3 173441175 210671038 221248822 311068577 787196218 677565442 
4 336015280 369688333 443894778 579114071 780708447 967945100 
Totalt 2032573164 2189002153 2455201827 3143091530 4237780780 4690865263 
 
Tabell 4b) 
 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1 1300191803 1527872721 1557685357 1484404040 1491840095 1520055002 
2 1855306246 1745984842 1519258281 1343360453 1217207347 1128225994 
3 601772063 562998070 467377372 402497788 386996371 390189192 
4 1052024267 966043672 815440725 681372675 624275133 575270481 
Totalt 4809294379 4802899305 4359761735 3911634956 3720318946 3613740669 
Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 

1. Mot inteckning i fast egendom (ägande i jord & fastigheter). 
2. Mot aktier. 
3. Mot obligationer, varor eller annan här ej särskilt upptagen realsäkerhet. 
4. Mot namnsäkerhet (personlig borgen). 

 
Tabell 5 
Bankbolagens (samtliga) utestående lån samt beviljad kredit & kreditiv, mot inteckning i fast egendom. 
Löpande och Fasta räkningar, den 31 december år 1914-1925. Notera: Fasta räkningar baserade på index för 
varje gällande år den 1 juli. 
 
År KPI Löpande 

räkningar, 
kronor 

Fasta 
räkningar, 
kronor 

Index 
Fasta 
räkningar 

1914 100 782887986 782887986 100 
1915 115 800516143 696100993,9 88,91451 
1916 130 799967929 615359945,4 78,60128 
1917 159 812838695 511219305 65,29916 
1918 219 858842143 392165362,1 50,09214 
1919 257 1131866856 440415119,1 56,25519 
1920 270 1300191803 481552519,6 61,50976 
1921 236 1527872721 647403695,3 82,69429 
1922 190 1557685357 819834398,4 104,7192 
1923 174 1484404040 853105770,1 108,9691 
1924 171 1491840095 872421108,2 111,4363 
Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 
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Tabell 6 
Bankbolagens (samtliga) utestående lån samt beviljad kredit & kreditiv, totala (alla 4 kategorier). Löpande och 
Fasta räkningar, den 31 december år 1914-1925. Notera: Fasta räkningar baserade på index för varje gällande år 
den 1 juli. 
 
År KPI Löpande 

räkningar 
Fasta 
räkningar 

Index Fasta 
räkningar 

1914 100 2032573164 2032573164 100 

1915 115 2189002153 1903480133 93,64879 

1916 130 2455201827 1888616790 92,91753 

1917 159 3143091530 1976787126 97,2554 

1918 219 4237780780 1935059717 95,20246 

1919 257 4690865263 1825239402 89,79944 

1920 270 4809294379 1781220140 87,63375 

1921 236 4802899305 2035126824 100,1256 

1922 190 4359761735 2294611439 112,8919 

1923 174 3911634956 2248066067 110,602 

1924 171 3720318946 2175625115 107,038 

Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 

 
Diagram 4, baserad på tabell 5 & 6 
Index för realt värde av utestående lån samt beviljad kredit och kreditiv, den 31 december åren 1914-1924.  
Index basår 1914=100  

 
Källa:Uppgifter om Bankerna samt Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs 1914-1925 Kungl. Bank – 
och fondinspektionen. 
Notera: Värdet på utestående lån samt beviljad kredit och kreditiv, fast egendom, har halverats år 1918. De 
nominella värdena har periodvis varit konstant, vilket i praktiken inneburit en liten kreditgivning, alternativ en 
kreditgivning som endast motsvarat amorteringarna. Att det skulle ha amorterats flitigt denna period är föga 
troligt då inflationen minskaden reala skulden för låntagaren. 
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Tabell 7 
Indextal, nominella genomsnittliga arbetslöner jämfört med KPI i Stockholm 1914-1924. Basår 1914=100. 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924. 
Notera: Uppgift löneindex för år 1915 och 1916 saknas. 
 Index 

nominella 
lön 

Index 
reallöner 

KPI 

1914 100 100 100 
1915   115 
1916   130 
1917 140 88,05031 159 
1918 211 96,34703 219 
1919 265 103,1128 257 
1920 320 118,5185 270 
1921 284 120,339 236 
1922 214 112,6316 190 
1923 207 118,9655 174 
1924 215 125,731 171 
 
 
Diagram 5, tillhör tabell 7. 
Index nominella genomsnittliga arbetslöner jämfört med KPI i Stockholm 1914-1924. Basår 1914=100. 
Index reallöner basår 1914=100 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924. 
Notera: Uppgift löneindex för år 1915 och 1916 saknas. 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Index nominell lön

Index reallön

KPI



32 
 
Tabell 8. 
Stockholms Fondbörs, omsättning i kronor löpande räkning 1914-1923.  
Index löpande & fasta värden.  
År Omsättning 

löpande 
räkning 

KPI Index 
löpande 
värden 

Index 
fast 
värden 

1914 51598172 100 100 100 
1915 50918610 115 98,68297 85,81128 
1916 604751063 130 1172,04 901,569 
1917 1321858397 159 2561,832 1611,215 
1918 1586059195 219 3073,867 1403,592 
1919 526308134 257 1020,013 396,8923 
1920 328387876 270 636,4332 235,716 
1921 161818159 236 313,6122 132,8865 
1922 195008949 190 377,9377 198,9146 
1923 161109144 174 312,2381 179,4472 
1924 169617723 171 328,7282 192,2387 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad  
Notera: Indextalen avser omsättningen på Stockholms Fondbörs, ej indextal för börskurser. 
Tabellvärdena och graferna bör avläsas från 1916 och framåt då Stockholms Fondbörs var stängd stora delar av 
år 1914 & 1915 på grund av första världskrigets utbrott. 
 
Diagram 6, Tillhör tabell 8. 
Stockholms Fondbörs, omsättning i kronor löpande räkning 1914-1923.  
Index löpande & fasta värden.  

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 
Notera: Indextalen avser omsättningen på Stockholms Fondbörs, ej indextal för börskurser.  
Tabellvärdena och graferna bör avläsas från 1916 och framåt då Stockholms Fondbörs var stängd stora delar av 
år 1914 & 1915 på grund av första världskrigets utbrott. 
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Tabell 9. 
Antal beviljade samt fullbordadebyggnadsföretag (byggprojekt), Stockholm stad 1913-1924. 
Avser såväl nybyggnationer som renoveringar. 
 
År Beviljade  Fullbordade 
1913 234 171 
1914 142 173 
1915 141 149 
1916 147 142 
1917 188 195 
1918 252 118 
1919 282 151 
1920 478 133 
1921 686 280 
1922 901 448 
1923 1072 665 
1924 908 829 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 1913-1924. 
Notera: Inklusive Brännkyrka och Bromma. 
 
Diagram 7, tillhör Tabell 9. 
Antal beviljade samt fullbordadebyggnadsföretag (byggprojekt), Stockholm stad 1913-1924. 
Avser såväl nybyggnationer som renoveringar. 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 1913-1924. 
Notera: Inklusive Brännkyrka och Bromma. 
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Tabell 10. 
Antal beviljade samt fullbordade eldstäder, Stockholm stad 1913-1924. 
År Beviljade  Fullbordade 
1913 9003 10221 
1914 5402 7944 
1915 4953 4347 
1916 2766 3407 
1917 2320 4811 
1918 2148 1768 
1919 2937 2330 
1920 3106 1701 
1921 3776 4109 
1922 6153 2889 
1923 9519 6788 
1924 12431 11382 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 1913-1924. 
Notera: Inklusive Brännkyrka och Bromma. 
 
Diagram 8, tillhör Tabell 10. 
Antal beviljade samt fullbordadebyggnadsföretag (byggprojekt), Stockholm stad 1913-1924. 
Avser såväl nybyggnationer som renoveringar. 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm stad 1913-1924. 
Notera: Inklusive Brännkyrka och Bromma. 
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Tabell 11 
Medelhyror i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm exkl. Brännkyrka och Bromma. 
Avser årshyra, löpande priser, index löpande priser. Lägenheter utan centralvärme (bekostas av den boende 
utöver hyran) samt lägenheter med centralvärme. 
År Utan 

centralvärme 
Index utan 
centralvärme 

Med centralvärme Index med 
centralvärme 

1914 598 100 1279 213,8796 100 
1915 589 98,49498328 1270 215,6197 99,29633 
1916 612 102,3411371 1393 227,6144 108,9132 
1917 651 108,8628763 1642 252,2273 128,3815 
1918 701 117,2240803 2058 293,5806 160,907 
1919 767 128,2608696 2294 299,0874 179,3589 
1920 861 143,9799331 2819 327,41 220,4066 
1921 932 155,8528428 2633 282,5107 205,864 
1922 938 156,8561873 2485 264,9254 194,2924 
1923 981 164,0468227 2547 259,633 199,14 
1924 1016 169,8996656 2458 241,9291 192,1814 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924.  
Notera: Löpande priser och indexserier i löpande priser för att jämföra med inflationen, se diagram 9. 
 
Diagram 9, tillhör Tabell 11. 
Medelhyror i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm exkl. Brännkyrka och Bromma. Lägenheter utan 
centralvärme (bekostas av den boende utöver hyran) samt lägenheter med centralvärme. 
Avser årshyra, index löpande priser samt KPI. Samtliga basår 1914=100 
 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924.  
  

0

50

100

150

200

250

300

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Index lgh utan cv

Index lgh med cv

KPI 1914=100



36 
 
Diagram 11 tillhör tabell 13 
Medelhyror i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm exkl. Brännkyrka och Bromma. Lägenheter utan 
centralvärme (bekostas av den boende utöver hyran) samt lägenheter med centralvärme. 
Avser årshyra, index fasta priser. Samtliga basår 1914=100 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924.  
 
 
Tabell 13 
Medelhyror i uthyrda bostadslägenheter i Stockholm exkl. Brännkyrka och Bromma. 
Avser årshyra, löpande och fasta priser, index löpande och fasta priser. Lägenheter utan centralvärme (bekostas 
av den boende utöver hyran) samt lägenheter med centralvärme. 
 
År Löpande 

priser utan 
centralvärme 

Index 
löpande 
priser 
utan c.v. 

Index fasta 
priser utan 
c.v. 

Löpande 
priser med 
centralvärme 

Index 
lpande 
priser 
m.c-
värme 

Index fasta 
priser med 
c.v. 

1914 598 100 100 1279 100 100 
1915 589 98 86 1270 99 86 
1916 612 102 79 1393 109 84 
1917 651 109 68 1642 128 81 
1918 701 117 54 2058 161 73 
1919 767 128 50 2294 179 70 
1920 861 144 53 2819 220 82 
1921 932 156 66 2633 206 87 
1922 938 157 83 2485 194 102 
1923 981 164 94 2547 199 114 
1924 1016 170 99 2458 192 112 
 
 
Tabell 12. 
Befolkningsmängd Stockholm stad 1890-1924. 
Årtal Antal 

innvånare 
1890 246454 
1900 300624 
1910 342323 
1911 346599 

0

20

40

60

80

100

120

140

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Index lgh utan c.v.

index lgh med c.v.



37 
 
1912 350955 
1913 382085 
1914 386270 
1915 392427 
1916 408792 
1917 413163 
1918 408456 
1919 415201 
1920 419440 
1921 422042 
1922 424944 
1923 429812 
1924 438896 
1925 442528 
Källa: Statistisk Årsbok 
 
Diagram 10 
Samtliga levnadskostnader (KPI) Stockholm stad 1916-1924 och Index för boendekostnader i Stockholm stad. 
Index basår 1914=100. I diagrammet visas index från 1916 och framåt. 

 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1919 & 1925 
Notera: År 1916 innehåller en mätpunkt (december, vilket i praktiken innebär 1 jan 1917). År 1917 innehåller 
två mätpunkter, maj resp. september. Från år 1918 och framåt är mätpunkterna kvartalsvis.  
 
Tabell 14 
Årlig procentuell förändring av lägenhetshyrajämfört med föregående år.  
Baserat på genomsnittlig lägenhetshyra i löpande priser för uthyrda lägenheter. 
 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
lgh utan c.v. -2% 4% 6% 8% 9% 12% 8% 1% 5% 4% 
lgh med c.v. -1% 10% 18% 25% 11% 23% -7% -6% 2% -3% 
 Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1924 
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Tabell 15 
Boende per 100 eldstad i begagnade bostadslägenheter i Stockholm 1894-1925, exkl. Brännkyrka och Bromma. 

 

Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1925 
 
Tabell 16 
Allmännyttig byggnation av bostadslägenheter. 
År 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
Antal 83 808 319 476 318 867 272 305 1275 
Andel  7,8% 46,9% 55,4% 59,1% 63,0% 65,4% 33,0% 17,0% 35,7% 
Antal producerade bostadslägenheter av allmännyttan, samt procentuell andel av den totala mängden 
färdigställda lägenheter för respektive år. 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1914-1925 
 
Tabell 17 
Byggkostnader, urval av bostadsbyggnader uppförda av Stockholms stad 1917-24. 
 
Församling och kvarter 

Stadsfullmäktiges 
beslut 

Fullbordad 
byggnad 

Antal 
eldstäder 

Kostnad per 
eldstad, kr 

Matteus, Smedjan 11-13 1917-06-28 1920-jan 360 4876 
Kungsholmen, Båten 6-11 1919-10-20 1921-sept 400 7105 
Båda byggprojekten omfattar byggnader i sten. 
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1925 
 
Tabell 18 
Byggkostnader, urval av bostadsbyggnader uppförda av Stockholms stad 1917-24. 
 
Församling och kvarter 

Stadsfullmäktiges 
beslut 

Fullbordad 
byggnad 

Antal 
eldstäder 

Kostnad per 
eldstad, kr 

Engelbrekt Kopplet* 1919-10-20 1921-sept 164 7549 
Engelbrekt Kopplet 2 1921-04-25 1923-dec 157 4363 
* Snittkostnaden per eldstad för Kopplet baseras på en sammanräkning av byggkostnaden för kvarteren Kopplet 
(164eldstäder) och Jakten (78eldstäder), båda ingår dock i Engelbrekt församling, är samtidigt uppförda och av 
samma av samma karakter – byggnader i sten.  
Båda byggprojekten omfattar byggnader i sten.  
Källa: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1925 
 
 
Tabell 19 
Outhyrda bostadslägenheter i Stockholm åren 1914-1924 exkl. Bromma och Brännkyrka. Redovisat antal 
outhyrda samt som andel av totala beståndet bostadslägenheter. 
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
Antal 2726 1690 176 53 38 38 18 60 67 115 131 
Andel i % 3,22% 1,93% 0,20% 0,06% 0,04% 0,04% 0,02% 0,07% 0,07% 0,12% 0,14% 
Källor: Statistisk Årsbok Stockholm Stad 1921, 1922, 1925. 
  

År 1894 1900 1905 1910 1915 1920 1925 
Antal 
personer 

138 140 132 127 122 121 114 
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